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بث جامعي�
 مقد�م للجامعة السلمي�ة الكومي�ة بالنج لستيفاء شرط من شروط إتام الد�راسة

 فى شعبة الل3غة العربي�ة وآدابها(SI)للحصول على درجة سرجانا 
أحد نوفال

 (03310128)

شعبة اللغة العربية  وآدابها
كلية  العلوم النسانية  والثقافة

الامعة  السلمية  الكومية  بالنج
2008



تقرير الشرف

السلم عليكم ورحة ال وبركاته
نقدم إل حضرتكم هذا البحث الامعي الذي كتبه الباحث :

: أحد نوفالالسم
03310128: رقم التسجيل 

: الس9جع ف نظم ألفي9ة ابن مالكموضوع البحث
)دراسة تليلي9ة بديعي9ة(

يه من التعديلت والصلحات نا ف نظر وأدخل يه حق ال  قد نظرنا ف
جة سرجانا صول على الدر شة للح ستيفاء شروط الناق  ف ليكون صالا ل

عة السلمي9ة افة بالام ية العلوم النسانية والثق با بكل بية وآدا غة العر ية الل  شع
 م.2008-2007الكومي9ة بالنج للعام الدراسي

  2007 ديسمبي 26 تريرا بالنج، 



تقرير عميد الكلية
سلمية عة ال افة بالام نسانية والثق ية العلوم ال ستلمت كل  ا

الكومية مالنج البحث الامعي الذي كتبه الطالب :
: أحد نوفالالسم

03310128: رقم التسجيل 
: الس9جع ف نظم ألفي9ة ابن مالكموضوع البحث

)دراسة تليلي9ة بديعي9ة(
سته وللحصول على درجة سارجانا  غة (SI)لتام درا بة الل  ف شع

سي  افة للعام الدرا نسانية والثق ية العلوم ال با بكل بية وآدا   –2007العر
 م.2008

2008 أبريل 22  ترير بالنج، 
عميد الكلية

الدكتوراندوس الاج دمياطي أحد الاجستي
150035072رقم التوظيف :  



تقرير  لنة الناقشة
 أجرت الناقشة على البحث الامعي الذي قدمه الباحث

: أحد نوفالالسم
03310128: رقم التسجيل 

: الس9جع ف نظم ألفي9ة ابن مالكموضوع البحث
)دراسة تليلي9ة بديعي9ة(

ستحقاقها على درجة سارجانا شة بناحها وا  ف (SI) وقررت لنة الناق
فة بالامعة السلمية الكومية با بكلية العلوم النسانية والثقا ية وآدا للغة العرب  شعبة ا

سي  ل ما هو2008-2007بالنج ف عام الدرا سته إ صل درا ستحق أن يوا   كما ي
أعلى من هذه الرحلة.

ملس الناقشي :
() بشري مصطفى الاجستي.1

()عبد الوهاب راشدي الاجستي.2

() الدكتوراندوس الاج حزوي الاجستي.3

 
2008 أبريل 22ترير بالنج، 

عميد الكلية

الدكتوراندوس الاج دمياطي أحد الاجستي
150035072رقم التوظيف :  



الشعار
إن
 العلوم أرفع الطالب وأنفع الآرب 

وعلم البلعة من بينها أجلها شأنا وأبينها تبيانا

  ) قول السيد أحد الاشي فى جواهر البلغة( 



الهداء
أهدي هذا البحث إلى:

أبي مصطفى الاج  وأم�ي مسرورة الاجة
اللذين ليسأمان من ذراتي الب والد�عاء والصروف

حفظهما ال ف سلمـة الدين والدنيـا والخرة
وإل أخت الكبية مسلمة الفائقة و 

زوجها ينور درمدي
وإل

أخت الص�غية نور عاتكة وإل جيع عائلت البوبي بارك ال عليهم
ثم� إل أساتيذي و أستاذاتي ال3ذين يعل3مونن ولو برف واحد

وإل أصدقائي ال3ذين يرافقونن ف أي�ام الت�بس�م والد�موع
وهم: مصباح الس�رور، راضي مسني، خي

 النصاري، عبيد ال، أنانج معروف
عبد ال يوسف، على مروس

...........



كلمة الش�كر والت�قدير
بسم ال الر�حن الر�حيم

 إن� المد ل نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا

 ومن سي�ئات أعمالنا من يهد ال فل مضل� له ومن يضلل فل هادي له، والص�لة

 والس�لم على سي�دنا مم�د أشرف اللئق عجما وعربا وأزكاهم حسبا ونسبا

وعلى آله وأصحابه أجعي. أم�ا بعد:
 وقد ت3ت كتابة هذا البحث الامعي تت العنوان "الس�جع فى نظم

 ألفي�ة ابن مالك: دراسة تليلي�ة بديعي�ة" بعون ال عز� وجل�. واعتف الباحث

أن� هذا البحث مازال بعيدا عن غاية الكامل منهجا ولغة.
 وأيقن الباحث أن� هناك عديدة م3ن يستحق� عليه الش�كر والت�قدير

 لساعدته وساحته على إتام كتابة هذا البحث. من أجل ذلك يقد�م الباحث

 فائق الحتام وخالص الثناء إل الساتيذ وكل� من بذل جهده فى إناز كتابة

هذا البحث العلمي خصوصا إل:
 فضيلة الستاذ البوفيسور الدكتور الاج إمام.1

سوبرايوغو كرئيس الامعة السلمية الكومية مالنج.
  الستاذ الدكتور اندوس الاج دمياطي أحد.2



الاجست كعميد كلية العلوم النسانية والثقفة.
  الستاذ الاج ولدان ورغاديناتا الاجست كرئيس.3

شعبة اللغة العربية وآدابها.
  الستاذ الد�كتوراندوس الاج حزوي الاجستي.4

كمشرف هذا البحث.
 جيع الساتيذ فى شعبة اللغة العربي�ة وآدابها..5
  والدي التمي والبوبي اللذين يرب�ياني تربية القرآن.6

والديث.
  جيع أسرتي الحباء الذين يرافقوني فى حزن.7

وسرور.
  جيع أصدقائي فى جامعة السلمي�ة الكومي�ة بالنج.8

خاص�ة فى شعبة اللغة العربي�ة وآدابها.
ي 25 مالنج،  ب م يس د  2007

الباحث

أحد نوفال



ملخص البحث

 . الس9جع ف نظم ألفي9ة ابن مالك2007. 03310128احد نوفال، 
 )دراسة تليلي9ة بديعي9ة(. البحث الامعي، شعبة اللtغة العربية
 وآدابا ف كلية العلوم النسانية والثقافة بالامعة السلمية

 الكومية بالنج، تت إشراف الستاذ الدكتوراندوس الاج
حزوي.

 هذا البحث العلمي يبحث عن الس9جع ف نxظم كانت ف كتاب
 "ألفي9ة ابن مالك". عرفنا انt الس9جع هو توافق الفاصلتي ف الرف الخي
 وهو بعض من علم البديع من ناحية مس9نات اللفظي9ة. ألفي9ة ابن مالك، هو

 احد من كتب العربي9ة الtت تبحث فيه مسائل الن9حوي9ة. شرح مؤلtفه باختصار
 ليسه9ل للقارئ ان يفهمه لكن يتضم9ن فيه توسيع العن للل واضح. نظtم
 مؤلفه مباحث النحوي9ة ف هذا الكتاب بنظم الذي يتضم9ن الس9جع ف أكثر
 نظمه. لذلك اختار الباحث ان يبحث هذا الكتاب من ناحية البديع خاصة

من الس9جع.
 الشكلت ف هذا البحث، هي ما النظم الtذي يتضم9ن الس9جع ف

 كتاب ألفي9ة ابن مالك. ثt تليل أنواع الس9جع ف هذا الكتاب يعن ما انواع
 الس9جع ف كلt نظم ف كتاب اللفي9ة؟. يرجوا الباجث بكتابة هذا البحث ان

ييب تلك الشكلت.
 أم9ا منهج البحث الذي يستخدمه الباحث فهو منهج الوصفي
 الكيفي. لنt الباحث يمع البيانات من الكلمات ليس من الرقام، و تعب



 تعبيا لفظيا للحصول إل نتيجة البحث. ومصادر البيانات الت استخدم
 الباحث هي الصادر الر9ئيسي9ة و الصادر الثtانوي9ة. ام9ا الصادر الر9ئيسي9ة فهي

 كتاب ألفي9ة ابن مالك، والصادر الثtانوي9ة فهي الكتب الت تتعلtق بذا البحث.
 (Dokumentasiأم9ا طريقة لمع البيانات ف هذا البحث هي الطtريقة الوثائقي9ة )

 وهي يبحث البيانات او الحوال التعلtقة بالبحث ف الكتب، والن9سخة،
والقالة، والريدة، واللtة وغي ذلك.

 وكانت الطtريقة تليل البيانات كما يلى: أو9ل، تليل نxظم
 لستخراج منها نxظم الtت تتضم9ن الس9جع ف كتاب ألفي9ة ابن مالك، ثt ثانيا،

تفصيل نxظم الصولة وتقسيمها إل جنس متماثل حسب نوعها.
 وقد حصل الباحث على استنباط البحث بأنt الس9جع ف كتاب
 ألفي9ة ابن مالك يتكو9ن على الس9جع الطر9ف والس9جع التوازي، أم9ا الس9جع

 الرص9ع ل يد فيه. السجع الطر9ف : هو ما اختلفت فيه الفاصلتان وزنا
 وات9فقتا ف الرف الخي، وكان عدده ستة وثانون نظما. الس9جع التوازي:
هو ما اتفقت فيه الفقرتان ف الوزن والتقفية، وكان عدده ثانية عشر نظما.



محتويات البحث
أموضوع البحث ..................................................
بتقرير الشرف ....................................................
جتقرير عميد الكلtي9ة ................................................
دتقرير لنة الناقشة ................................................
هـالشعار ..........................................................
والهداء ..........................................................
زكلمة الش9كر والت9قدير .............................................
طملخ9ص البحث ..................................................
كمتويات البحث ..................................................

1الباب الو�ل: مقد�مة .............................................
i........................................... 1خلفي9ة البحث
ii....................................... 4مشكلت البحث

iii.......................................... 4أهداف البحث
iv........................................... 4تديد البحث
v............................................ ي9ة البحثt4أه

vi........................................... 4منهج البحث
vii........................................... 6هيكل البحث

7الباب الث�ان: البحث الن�ظري .....................................



7الفصاحة و البلغة........................... تعريف عن .1
10علم البديع...............................................2
12تعريف الس9جع..........................................3
13السجع ف الشعر والس9جع ف النثر .........................4
16تقسيم الس9جع............................................5
21شروط حسن الس9جع.....................................6

22الباب الث�الث: عرض البيانات ....................................
22الفصل الو9ل: أ. لة عن الكتاب اللفي9ة ...........................
23ب. عن الؤلtف الكتاب ..........................................

26 .......النظم الtذى سيبحث الباحث ف كتاب اللفي9ة ابن مالكالفصل الثtان: 
32أنواع الس9جع ف نظم اللفي9ة ......................................

60الباب الر�ابع: الاتة .............................................
60أ. اللصة ......................................................
60ب. القتراحات ..................................................
62الراحع .........................................................



الباب الو�ل
 

.أ. خلفي�ة البحث
 اللغة العربية، كما قال مصطفى الغليين هي الكلمات الت يعب با
 العرب عن اغراضهم. وحفظها لنا القرآن الكري والحاديث الش9ريفة، وما

1رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.

 قد تطو9رت اللغة العربي9ة  تطو9را سريعا، لا خشي أهل العربي9ة من
 ضياعها، بعد أن اختلطوا بالعاجم، دو9نوها بالعاجم )القواميس( وأص9لوا لا

 أصول تفظها من الطأ. وتسم9ى هذه الصول "العلوم العربي9ة". العلوم
 العربي9ة هي العلوم الت يتوص9ل با إل عصمة اللسان والقلم عن الطأ، وهى

 ثلثة عشر علما: الصرف، والعراب )ويمعها اسم الن9حو(، والر9سم،
 والعان، والبيان، والبديع، والعروض، والقواف، وقرض الش9عر، والنشاء،

2والطابة، وتاريخ الدب، ومت اللغة.

 هناك علم العان، والبيان، والبديع جعهم العلماء على ما يسم9ى بعلم
 البلغة. قال الد9كتور مم9د الت9ونى- انt البلغة هي مطابقة الكلم لقتضى

 الال، مع فصاحة مفرداته، اي سلمتها من تنافر الروف، وغرابة
.3الستعمال، وكراهي9تها ف الس9مع

  هو أصول وقواعد يعرف با أحوال الكلم العرب التالعانعلم 

(7، ص:2003مصطفى الغليين، حامع الد9روس العربي9ة. بيوت: الكتبة العصري9ة.  1
نفس الرجع. 2
130الد9كتور مم9د الت9وني، العجم الفص9ل ف علوم اللغة )اللسني9ات(: دار الكتب العلمي9ة: بيوت-لبنان. ص:  3



 4يكون با مطابقا لقتضى الال بيث يكون وفق الغرض الtذى سيق له.

  لغة الكشف، واليضاح، والظtهور. أم9ا ف الصطلح أصول وقواعدالبيان
 يعرف با إيراد العن الواحد، بطرق يتلف بعضها عن بعض، ف وضوح

  لغة الخترع الوجد على غيالبديع 5الد9للة العقلي9ة على نفس ذلك العن.
 مثال سابق. وهو مأخوذ ومشتق9 من قولم-بدع الش9ئ وأبدعه، اخترعه ل

 على مثال. أم9ا اصطلحا هو علم يعرف به الوجوه، والزايا الtت تزيد الكلم
  وقال6حسنا وطلوة، وتكسوه باء ورونقا، بعد مطابقته لقتضى الال.

 ممود السي9د شيخون أنt علم البديع هو علم يعرف به وجوه تسي الكلم
7بعد رعاية الطابقة لقتضى الال، ووضوح الد9للة على العن الراد.

 8يدرس ف علم البديع مس9نات الكلمات من ناحية معن الكلمات

 . اراد الباحث ف هذا البحث أن يبحث وجوه9ومن ناحية لفظ الكلمات
 تسي الكلمات من ناحية لفظه او يسم9ى بحس9نات اللفظي9ة. ف هذه
 الس9نات اللفظي9ة كثي من مادة البحثة، هناك الناس، و الت9صحيف،

 والزدواج، والس9جع، والوازنة، والت9رصيع، والت9شريع وغيه من تلك الادة.
 واختار الباحث بحس9نات اللفظي9ة ليس كلtهم لكن الباحث يد9ده بالس9جع،

 قال احد الاشى انt الس9جع هو توافق الفاصلتي ف الرف الخي من
. وقال ايضا المام الخضارى ف جوهر الكنون:10الن9ثر

46.ص 1379أحد الاشى، جواهر البلغة. مكتبة ألداية: سوربيا. 4
245-244نفس الرجع. ص  5
.360نفس الرجع. ص  6
1415ممود السي9د شيخون، البلغة الوافية. دار البيان للتشر، جامعة الزهر-القاهرة  7
يسم9ى بالس9نات العنوي9ة 8
يسم9ى بالس9نات اللفظي9ة 9

404م. ص:  1379أحد الاشى، جواهر البلغة. مكتبة ألداية: سوربيا. 10



11من النثر على حرف واحد.توافــق الفــاصـلتي 

ينقسم الس9جع على ثلثة اقسام وهي: 
. الس9جع الطر9ف 1
. الس9جع الرص9ع 2
. الس9جع التوازى 3

 هذا البحث تت الوضوع "الس9جع ف نظم ألفي9ة ابن مالك"، ف هذ
 ان يبحث نxظم الن9حوي9ة كانت ف كتاب ألفي9ة ابن مالكالبحث اراد الباحث 

من ناحية البديع اللفظي9ة وهو الس9جع.

 واختار الباحث "نظم ألفي9ة ابن مالك" بفضائل مؤلفه الtذي ألtف
 الكتاب درس فيه مسائل الن9حوي9ة ومزاياه. شرح مؤلtفه باختصار ليسه9ل

 للقارئ ان يفهمه لكن يتضم9ن فيه توسيع العن للل واضح. فيه كثيا من
 الس9نات اللفظي9ة خاص9ة عن الس9جع وهذا الكتاب يستعمل به كثي من

 العلماء والطtلtب ف اكثر العاهد السلمي9ة. ثt اختار الباحث دراسة عن
 الس9جع لنt ف نظم اللفي9ة يشتمل كثيا من عناصر الس9جع حيث كان بعض

من علم البديع من ناحية الس9نات اللفظي9ة.

ب. مشكلت البحث.
نظرا على خلفي9ة البحث، يد الباحث عن مشكلت وهي:

ما النظم الذي يتضمن السجع ف نظم اللفي9ة؟.1
ما أنواع الس9جع ف نظم اللفي9ة؟.2

229- 228، الداية. سورابيا. بدون الس9نة. ص:Terjemah Jauharul Maknunجوهر الكنون  11



ج. أهداف البحث
لعرفة الن9ظم الذي يتضمن الس9جع ف نظم اللفي9ة..1
لعرفة انواغ الس9جع ف نظم اللفي9ة..2

د. تديد البحث
 كانت الفي9ة تتكو9ن على الف نxظم. تدقيقا على ما سيبحثه الباحث

 حد9د الباحث ف هذا البحث ال نظم الو9ل وهو مقدمة الكتاب حت9ى نظم
الامس ومائة  و هو نظم الخر من باب الوصول.

هـ. أه�ي�ة البحث
يرجو الباحث أن تعود اهtية هذا البحث ال ما يلى:

- لتوسيع معرفة الباحث عن العلوم السلمي9ة خاصة البلغة و الس9جع
 - لزيادة معرفة الطtالب والطtالبات عن الس9جع ف نظم اللفي9ة، لن

هذا الكتاب يعل®م ف اكثر العاهد السلمي9ة ف اندونيسيا.
- لزيادة خزائن العلوم والعرفة عن الس9جع خاصة ف نظم اللفي9ة

و. منهج البحث
 النهج ف هذا البحث هو الطtريقة الت9ى يستعمل ف جع الدلtة وتليل

 البيانات الت يتاج إليها لجابة السائل. يستعمل الباحث ف هذا البحث
  البحث بالنهج الوصفي.(Metode Kualitatif Deskriptif )  الوصفي الكيفى منهج

 هو البحث الذي يعب9ر او يشرح الحوال او دراسة الواقع ف الاضى والاضر.
 والبحث الكيفي هو البحث الذي فيه نشاط لمع البيانات ول يستعمل



   فكان الباحث ف هذا البحث12الباحث رقم ف إعطاء التفسي ف النتاج.
يستعمل كما يلى:

. مصادر البيانات:1
 إنt هذا البحث دراسة تليلي9ة وهي تليل السائل او القاضية التعلtقة

 بالبحث. ومصادر البيانات ف هذا البحث تنقسم ال الصادر
 الولية و الصادر الثtانوي9ة. فالصادر الولية هي كتاب نظم اللفي9ة،

والصادر الثtانوي9ة مأخوذ من كتب الت تتعلق بذه الد9راسة.
. طريقة جع البيانات.2

  وكانت الطtريقة الت يستخدم الباحث ف هذا البحث هي الطtريقة
  وهي يبحث البيانات او الحوال التعلtقة(Dokumentasiالوثائقي9ة )

 بالبحث ف الكتب، والن9سخة، والقالة، والريدة، واللtة وغي
13ذلك.

. طريقة تليل البيانات3
 بعد ان جع الباحث البيانات ف هذا البحث فكان الباحث سيحلل
 تليل مضمونا يعن انt الباحث ياول تليل الوثائقي9ة لعرفة موادها
 الضمونة ف ذلك الوثائق. وأم9ا مواد الت9حليل هي نxظم الت كانت

ف كتاب نظم الفي9ة ابن مالك.

ز. هيكل البحث
هذا البحث يتكو9ن من أربعة أبواب. 

12 Arikunto, Suharsimi. 2002. Edisi Revisi V. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek. 
Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 9-10
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 الباب الول: مقدمة الت تشتمل على خلفي9ة البحث و مشكلت
 البحث و أهداف البحث و أهtية البحث و تديد

البحث و منهج البحث و هيكل البحث.
 الباب الثtان: البحث الن9ظرى يشتمل على تعريف عن الفصاحة

 والبلغة وتقسيمها وتعريف علم البديع وتعريف الس9جع
وتقسيمه و لة عن كتاب نظم اللفي9ة.

الباب الثtالث: يتضم9ن هذا الباب على عرض البيانات وتليلها
الباب الر9ابع: يتضم9ن هذا الباب على خاتة البحث والقتراحات



الباب الث�ان
البحث الن�ظري

الفصاحة و البلغة تعريف عن .1
 الفصاحة، كما قال علي الارمي هو الظtهور والبيان، تقول:

 أفصح الص9بح اذا ظهر. والكلم الفصيح ما كان واضح العن، سهل
 اللفظ، جي9د الس9بك، ولذ وجب أن تكون كلt كلمة فيه جارية على

14القياس الص9رف، بينة ف معناها، مفهومة عذبة سلسة.

 و قال ايضا الاشي ف جواهر البلغة، الفصاحة هو تطلق ف
 اللغة على معان كثية – منها البيان والظtهور، قال ال تعال: وأخي
 هارون هو أفصح من9ى لسانا. أى أبي من9ى منطقا وأظهر من9ى قول.

 ويقال: أفصح الص9ب ف منطقه. إذا بان وظهر كلمه. وقالت العرب:
15أفصح الص9بح إذا أضاء وفصح أيضا.

 والفصاحة: ف اصطلح اهل العان، عبارة عن اللفاظ البي9نة
 الظtاهرة، التبادرة ال الفهم، والأنوسة الستعمال بي الكتاب والش9عراء

 لكان حسنها. وهي تقع وصفا للكلمة: والكلم: والتكلtم: حسبما يعتب
16الكاتب اللفظة وحدها، أو مسبوكة مع أخواتا.

 اللصة من تلك الت9عريفات القدية، نعرف انt الفصاحة هي
 كلم فصيح اي ظاهر ف العن واللفظ وليستعمل فيه تنافر الروف

5 هـ. ص: 1377على الارمى و مصطفى امي، البلغة الواضحة. دار العارف بصر.  14
6.ص: 1379أحد الاشى، جواهر البلغة. مكتبة ألداية: سوربيا. 15
7نفس الرجع: ص:  16



ولفظ الغريب ولفظ الكراهة ف الس9مع وليالف من القياس. 
 ، فهي تأد9ية العن الليل واضحا بعبارة صحيحةالبلغةأم9ا 

 فصيحة، لا ف الن9فس أثر خلب، مع ملءمة كلt كلم للموطtن الtذى
17يقال فيه، والشخاص الtذين ياطبون.

 أم9ا الاشي قال البلغة ف اللغة )الوصول والنتهاء( يقال بلغ
 فلن مراده- إذا وصل إليه، وبلغ الركب الدينة- إذا انتهى إليها ومبلغ

 لش9ئ منتهاه وبلغ الر9جل بلغة- فهو بليغ: إذا أحسن الت9عبي عم9ا ف
18نفسه. وتقع البلغة ف الصطلح: وصفا للكلم، والتكلtم فقط.

:البلغة عند البلغيون تنقسم إل قسمي
 مطابقته لا يقتضيه حال الطاب ـ مع فصاحة الكلم البليغ،.1

ألفاظه )مفردها ومركبها(. 
 ملكة ف الن9فس يقتدر با صاحبها على تأليف كلم التكلم البليغ،.2

19 بليغ، مطابقا لقتضى الال مع فصاحته ف اى معن قصده.

 يفهم من التعريفات الختلفات بأن عناصر البلغة إذا لفظ ومعن
 وتأليف لللفاظ ينحها قوة و حسنا، ث دقة ف إختيار الكلمات والساليب

 على حسب مواطن الكلم ومواقعه وموضعاته حال السامعي والنعة النفسية
 الت تتملكهم وتسيطرعلى نفوسهم. فرب كلمه حسنت ف موطن ث كانت

20نابية مستكرهة ف غيه.

8 هـ. ص:1377على الارمى و مصطفى امي، البلغة الواضحة. دار العارف بصر.  17
31.ص:1379أحد الاشى، جواهر البلغة. مكتبة ألداية: سوربيا. 18
32احد الاشى. جواهر البلغة، ص  19
  9على الارمى و مصطفى امي، ص 20



:البلغة متضمنة لثلثة علوم
I-علم العان: علم يعرف به احوال اللفظ العرب الت 

 ما : وقال احد الاشى با يطابق مقتضى الال،
 يترز به عن الطاء ف تأدية العن الذى يريده

  وهذا العلم يبحث21التكلم ليصله إل ذهن السامع.
 عن السناد الب والسند والسند إليه ومتعلقات

 الفعل والقصر والنشاء والفصل والوصل والياز
.والطناب والساوة

II-:أصول وقواعد يعرف با إيراد العن علم البيان 
 ف وضوح الواحد بطرق منلف بعضها عن بعض،

  وهذا العلم22الدللة العقلية على نفس ذلك العن.
.يبحث عن التشبيه و الاز والكناية والستعارة

III-:علم تعرف به وجوه تسي الكلم بعد علم البديع 
23مراعة مطابقته لقتضى الال ووضوح الدللة

 

علم البديع.2
 أو9ل من وضع قواعد هذا العلم، ودو9ن أصوله، خليفة العب9اسى

  هـ، وقد جع من فنونه، وألوانه سبعة296"عبد ال ابن العتز" التوفtى سنة 
 عشر نوعا، وكان يعاصره حينذاك "قدامة بن جعفر" الكاتب العروف،

4احد الاشى. جواهر البلغة، ص  21
  244نفس الرجع، ص  22
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 فجمع منها عشرين نوعا، توارد مع ابن العتز على سبعة منها، وسلtم له ثلثة
 عشر، تكامل با ثلثون نوعا، ثt جاء من بعدها "ابو هلل العسكري"،

 فجمع من النواع البديعي9ة سبعة وثلثي، ثt تله كثي من العلماء، وأخذت
24الز9يادة ف النواع البديعي9ة تطtرد حت9ى رأيت على الائتي.

 البديع لغة هو الخترع الوجد على غي مثال سابق. وهو مأخوذ
  قال ممود25ومشتق9 من قولم- يبدع الش9ئ وأبدعه، اخترعه ل على مثال.

 شيخون أنt البديع ف اللغة هو الديد الخترع، ل على مثال سابق، ول
 احتذاء متقد9م، يقال: أبدع الشئ أى: اخترعه ل على مثال، ومنه البديع اسم

26من اساء ال تعال بعن البدع اى: الوجد للشياء بل مثال تقدم.

 أم9ا البديع ف اصطلح علماء البلغة هو علم يعرف به وجوه
 تسي الكلم بعد رعاية الطابقة لقتضى الال، ووضوح الد9للة على العن

27الراد.

 قال الاشي ف جواهر البلغة أنt علم البديع اصطلحا هو علم
 يعرف به الوجوه والزايا الت تزيد الكلم حسنا وطلوة، وتكسوه باء
 ورونقا، بعد مطابقته لقتضى الال مع وضوح دللته على الراد لفظا

28ومعن.

 وقال الخضاري أنt علم البديع هو علم يعرف به وجوه تسي
 الكلم بعد رعاية الطابقة ووضوح الد9للة. وقال أيضا علم به وجوه تسي
 الكلم تعرف بعد رعي سابق الرام ثt وجوه حسنه ضربان بسب اللفاظ

125الس9يد شيخون، ص:  ممود 24
360أحد الاشى، ص:  25
126الس9يد شيخون، ص: ممود 26
نفس الرجع 27
360أحد الاشى، ص:  28



29والعان.

ينقسم علم البديع على قسمي وها:
 مس9نات العنوي9ة ما يكون الت9حسي به راجعا إل العن أصالة، ويتبعه تسي

اللفظ، ولكن9ه غي مقصود.
 مس9نات اللفظي9ة وهو ما يكون الت9حسي به راجعا إل اللفظ أصالة،

30ويتبعه كذلك تسي العن، ولكن9ه أيضا غي مقصود.

 وقد اجع العلماء على انt هذه الس9نات – لسيما اللفظي9ة
 منها- لتقع موقعها من السن إلt إذا طلبها العن، بيث ليد الش9اعر او

 الن9اثر مندوحة عنه. لذلك ليمل السترسال فيها، والولع با لنt العان
31لندين لللفاظ ف كلt موضع، ولتنقاد لا ف كلt حي.

.الس�جعوتبحث ف الس9نات اللفظي9ة 

تعريف الس�جع.3
 البلبل ينو9غ أنغامه، ويقلtب صوته ف صفيه، فيسم9ى ذلك تغريدا،

32.سجعاأم9ا المامة فهديلها بنغم واحد، وصوت ليتلف، فيسم9ى صوتا 

 الس9جع وهو لغة من قولم: سجعت الن9اقة إذا مدت حنينها على
 33جهة واحدة.

 وهو الستقيم قال احد بن على القلقشندي إنه مشتق9 من الس9اجع

 .ص:Ilmu Balaghoh Tarjamah Jauhar Maknun، PT. Al Ma’arif، Bandung. 1985،إمام أخضاري 29
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 لستقامته ف الكلم واستواء أوزانه وقيل من سجع المامة وهو ترجيعها
 الصوت على حد واحد يقال منه سجعت المامة تسجع سجعا فهي ساجعة

 سي السجع ف الكلم بذلك لن مقاطع الفصول تأت على ألفاظ متوازنة
 متعادلة وكلمات متوازية متماثلة فأشبه ذلك الترجيع الساجع وهو الستقيم

 لستقامته ف الكلم واستواء أوزانه وقيل من سجع المامة وهو ترجيعها
 الصوت على حد واحد يقال منه سجعت المامة تسجع سجعا فهي ساجعة

  تأت على ألفاظ متوازنة34سي السجع ف الكلم بذلك لن مقاطع الفصول
35متعادلة وكلمات متوازية متماثلة فأشبه ذلك الترجيع

 أم9ا الس9جع ف علم البديع هو توافق الفاصلتي ف الرف الخي،
36وأفضله ما تساوت فقره.

 قال إنعام فوال الس9جع هو تقوم على اتفاق فاصلت الكلم ف حرف
37واحد من الت9قفية. وقد تفن9ن الكت9اب كثيا ف استعماله.

الس�جع ف الن�ثر والس�جع ف الش�عر.4
38الس9جع هو تواطؤ الفواصل من الكلم النثور على حرف واحد.

 قال الشيخ احد الاشي ف كتابه "الواهر البلغة ف العان والبيان والبديع"
  وف قول عبد39انt السجع هو توافق الفاصلتي ف الرف الخي من النثر.

 لفظ الفصول هو جع، مفرده الفاصلة هي الكلمة الخية من جلة مقارنة لخرى-ويسم9ى كلt واحدة من هاتي الملتي 34
"قرينة" لقارنتها لخرى كما تسم9ى "فقرة".

411. ص: 1987. دار الفكر – دمشق، أحد بن علي القلقشندي، صبح العشى ف صناعة النشا 35

273 هـ. ص: 1377على الارمى و مصطفى امي، البلغة الواضحة. دار العارف بصر.  36
578كتاب العجم الفصل ف علوم البلغة. البديع والبيان والعان. دار الكتب العلمي9ة. بيوت-لبنان. ص:  ،إنعام فوال 37

أحد بن علي القلقشندي 38
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40التعال الص9عيدي أن9ه تواطؤ الفاصلتي من الن9ثر على حرف واحد.

 من تلك الت9عريفات القدية، تدلt كأنt الس9جع متص9 ف الن9ثر لكن
 الس9جع ليتص9 ف الن9ثر فقط، كان الس9جع يقع ف الش9عر ايضا كما قال عبد
 التعال الصعيدي "الس9جع غي متص9 بالن9ثر، ومثاله من الش9عر، قول أب تام:

وقاض به ثدي وأورى به زنديتلtى به رشدي وأثرت به يدي
وكذا قول النساء: 

ـديÀ الطtريقة نفtاع وضر9ارحامى الليقة، ممود الليقة مهـ
وكذا قول الخر:

41وجرائم ألغيتها متور9عاومكارم أوليتها متب9عا

 أم9ا الفاصلة كما قول البلغي9ون القدي هي الكلمة الخية من جلة
 مقارنة لخرى- و يسم9ى كلt واحدة من هاتي الملتي قرينة لقارنتها

  كان الفاصلة موقعه ف الن9ثر أم9ا ف الش9عر يسم9ى42لخرى كما تسم9ى فقرة. 
 بالقافية، كما ف القاموس انt القافية آخر كلمة ف البيت أو هي من آخر

  والفاصلة ف الن9ثر43حرف ساكن يليه مع التحر9ك الtذي قبل الس9اكن.
44كالقافية ف الش9عر.

 أم9ا الس9جع ف الش9عر يسمى التصريع ف البيت الول ومل الكلم عليه
 علم البديع وقد ذكره ف الثل السائر ف أعقاب الكلم على السجع ف الكلم

النثور وجعله على سبع مراتب وهي:
 ، الزء92عبد التعال الص9عيدي، بغية اليضاح لتلخيض الفتاح ف علوم البلغة. مكتبة الدب ومطبعها بالماميات. ص:  40

الر9ابع.
97-96نفس الرجع، ص:  41
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 الرتبة الول وهي أعلها درجة أن يكون كل مصراع من.1
 البيت مستقل بنفسه غي متاج إل ما يليه ويسمى التصريع

الكامل كقول امريء القيس
 أفاطم مهل بعض هذا التدلل ... وإن كنت قد أزمعت هجري( 

فأجلي(
 فإن كل مصراع من البيت مفهوم العن بنفسه غي متاج إل ما

يليه ف الفهم وليس له به ارتباط يتوقف عليه. 
 الرتبة الثانية أن يكون الصراع الول مستقل بنفسه غي.2

 متاج إل الذي يليه إل أنه مرتبط به كقول امريء القيس
أيضا

  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنل ... بسقط اللوى بي الدخول(
 )فحومل

 فإن الصراع الول منه غي متاج إل الثان ف فهم معناه ولكنه لا
جاء الثان صار مرتبطا به

 الرتبة الثالثة أن يكون الشاعر ميا ف وضع كل مصراع.3
موضع الخر ويسمى التصريع الوجه كقول ابن حجاج

من شروط الصبوح ف الهرجان ... خفة الشرب مع خلو الكان(( 
فإنه لو جعل الصراع الثان أول والخر ثانيا لساغ له ذلك

 الرتبة الرابعة أن يكون الصراع الول غي مستقل بنفسه.4
 ول يفهم معناه إل بالثان ويسمى التصريع الناقص وليس

بستحسن كقول التنب:
)  مغان الشعب طيبا ف الغان ... بنلة الربيع من الزمان(



 فإن الصراع الول ل يستقل بنفسه ف فهم معناه دون الصراع
الثان

 الرتبة الامسة أن يكون التصريع ف البيت بلفظة واحدة ف.5
 الوسط والقافية ويسمى التصريع الكرر ث اللفظة الت يقع
 با التصريع قد تكون حقيقة ل ماز فيها كقول عبيد بن

البرص
 وكل ذي غيبة يؤوب ... وغائب الوت ل يؤوب((

وقد تكون اللفظة الت يقع با التصريع مازية كقول أب تام الطائي
)فت كان شربا للعفاة ومرتعا ... فأصبح للهندية البيض مرتعا(

 الرتبة السادسة أن يكون الصراع الول معلقا على صفة.6
يأت ذكرها ف أول الصراع الثان ويسمى التصريع العلق

كقول امريء القيس:
 ) أل أيها الليل الطويل أل انلي...بصبح وما الصباح فيك بأمثل(

فإن الصراع الول معلق على قوله بصبح وهو مستقبح ف الصنعة
 الرتبة السابعة أن يكون التصريع ف البيت مالفا.7

 لقافيته ويسمى التصريع الشطور وهو أنزل درجات
التصريع وأقبحها

كقول أب نواس
)  أقلن قد ندمت على الذنوب ... وبالقرار عذت من الحود(

فإنه قد صرع ف وسط البيت بالباء ث ف آخره بالدال
 قلت وإنا أوردت هذا الصنف مع السجع وإن كان من خصوصيات الشعر

 لنه قد يقع مثله ف النثر إذ الفقرة من النثر كالبيت من الشعر فالفقرتان



45كالبيتي وأيضا فإن الشعر من وظيفة الكاتب.

تقسيم الس�جع.5
ينقسم الاشي و أكثر البلغي9ي الس9جع على ثلثة اقسام وهي:

تاه ف.1 اصل فت ف هو ما اختل سجع الطر9ف:   ال
، نو قوله تعال:  ية ا ف الت9قف ت  B¨$الوزن، واتفق

ö / ä 3 s9 � w tbqã _ö � s? ¬! #  Y  �$  s  %  u  r   ÇÊÌÈ    ô�s% ur 
ö /ä 3 s) n= s{ #  ·  �#  u  q  ô  Û  r  &     ÇÊÍÈ 46

فظ نها، ول مة الخية م ن9ه كل ينة الول ل اصلة القر فظ "وقارا" ف  ل
فظ ا ف الوزن. ل ت قد اختلف انية، و tينة الث اصلة القر  "أطوارا" ف

ما فظ "أطوارا" على وزن أÆفÈعÇالÆ، لكنه  "وقارا" على وزن فÆعÇالÆ و ل
اتفقتا ف الت9قفية.

 الس9جع الرص9ع: هو ما اتفقت فيه الفاظ إحدى.2
 ، مثل47الفقرتي أو أكثرها ف الوزن و الت9قفية

قول الريري:
 هو يطبع السجاع بواهر لفظه، ويقرع الساع بزواجر وعظه

 فجميع ما ف القرينة الثtانية موافق لا يقابله من الول وزنا وتقفية
 لفظ "يطبع" موازن بلفظ "يقرع" والقافية فيهما العي، و لفظ
 "السجاع" موازن بلفظ "الساع" والقافية فيهما العي ايضا،
 ولفظ "جواهر" موازن" بلفظ "زواجر" والقافية فيهما الر9اء، ث

308-306أحد بن علي القلقشندي ص:  45
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 لفظ "لفظه" موازن بلفظ "وعظه" والقافية فيهما الظtاء. و مثل
 قول المدان: انt بعد الكدر صفوا، وبعد الطر صحوا. وقول أب

الفتح البست: ليكن إقدامك توكtل، وإحجامك تأم9ل.
48يسم9ى عبد التعال هذا الس9جع بالت9رصيع.

 السجع التوازي: هو ما اتفقت فيه الفقرتان ف.3
 الوزن والتقفية نو قوله تعال: فيها سرر مرفوعة

 وأكواب موضوعة. لفظ "مرفوعة" ولفظ
 "موضوعة" اتفقتا ف الوزن والت9قفية، ها على

 وزن مفعولة والقافية فيهما تاء الربوطة. وف دعاء
 الن9ب9 صلtى ال عليه وسلtم: أللtهم9 إن9ي أدرأ بك ف

49نورهم، وأعوذبك من شرورهم.

 لكن إختلف إنعام فوال ف "كتاب العجم الفصل ف علوم البلغة"
عن تقسيم الس9جع. قس9م الس9جع ال أربعة أقسام وهي:

 الس9جع الطر9ف وهو ما اختلفت فيه الفاصلتان وزنا واتفقتا.1
س9جع، كقوله تعال: ó ف حرف ال Os9 r& È @ yè ø gwU uÚö � F{$# 

#Y�»yg Ï B ÇÏÈ    tA$ t7 Å g ø :$#ur #Y�$ s? ÷rr& ÇÐÈ   

نا وروي9ا،.2 اصلتان وز يه الف قت ف هو ماات9ف  الس9جع التوازي و
اسم صاحب القامات: أودى ب بو الق  كقول الريري أ

الن9اطق والص9امت، ورثى ل الاسد والش9امت.

 عبد التعال الص9عيدي، بغية اليضاح لتلخيص الفتاح ف علوم البلغة )الزء الر9ابع(. مكتبة الداب ومطبعتها بالماميت. 48
93-92ص: 
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يه الفاصلتان وزنا وتقفية،.3  الس9جع الرص9ع وهو ما ات9فقت ف
bÎ̈ كقوله تعال: ) u�# t� ö /F{$# �Å "s9 5O� Ï è tR ÇÊÌÈ    ̈bÎ ) ur 

u�$ £Úàÿø 9 $# �Å "s9 5O� Ï trb ÇÊÍÈ   
 الس9جع التوازن وهو ان تت9فق الفاصلتان ف وزن واحد دون.4

50تقفية كقولم: الن9اس كالهداف، لناب المراض.

وأكثر البلغي9ون ليعتب هذا الن9وع الخي من الس9جع كما مر9.

ن سيم الس9جع. رأى أ كر عن تق ب ب ين أ قي الد9 يضا ت  واختلف ا
الس9جع ينقسم على أربعة أقسام وهي:

 الس9جع الطر9ف وهو أن يأت التكلtم ف أجزاء كلمه أو ف.1
 بعضها بأسجاع غي متزن9ة بزن9ة عروضي9ة ولمصورة ف عدد
ية كقوله سجاع روي القاف ي9ن بشرط أن يكون روي ال  مع

B ö¨$تعال:  / ä 3 s9 � w tbqã _ö � s? ¬! #Y�$ s%ur ÇÊÌÈ    ô�s%ur 
ö / ä 3 s) n= s{ #·�# uqôÛr& ÇÊÍÈ   

 الس9جع التوازي وهو أن تت9فق اللفظة الخية من القرينة مع.2
ا ف الوزن والر9وي كقوله تعال:  ت �pk$نظي Ï ù Ö � ç� ß   

×p tãqèù ö � ¨B ÇÊÌÈ    Ò >#uqø . r&ur ×ptãqàÊö q̈B ÇÊÍÈ   

 الس9جع الشطر وهو أن يكون لكلt نصف من البيت قافيتان.3
سم متص9 بالن9ظم ي. وهذا الق صف الخ يت الن9  مغايرتان لقاف

كقول أب تام: 

578كتاب العجم الفصل ف علوم البلغة. البديع والبيان والعان. دار الكتب العلمي9ة. بيوت-لبنان. ص: ، إنعام فوال 50



)تدبي معتصم بال منتقم ... ل مرتقب ف ال مرتغب(
51الر9ابع الرص9ع وقد تقد9م الكلم عليه..4

 من تلك الت9عريفات القدية، يلص الباحث انt اكثر البلغي9ي
ينقسموا الس9جع على ثلثة أقسام وهي:

الطر9ف.1
الرص9ع و.2
التوازي.3

 أم9ا الس9جع التوازن كما قال إنعام فوال ف "العجم الفصل ف
 علوم البلغة" رأى الباحث ان9ه ليس من الس9جع لكن9ه الوازنة كما قال احد

 ، انt الوازنة هي تساوي الفاصلتي ف الوزن دون52الاشي ف جواهر البلغة
 الت9قفية، نو قوله تعال: ونارق مصفوفة وزراب9 مبثوثة- فإنt مصفوفة و

  من تعريف الوازنة ف هذا الكتاب،53مبثوثة مت9فقتان ف الوزن، دون الت9قفية.
نعرف انه مناسب بتعريف الس9جع التوازن كما قال إنعام فوال القدي.

 ثt الس9جع الشطtر كما يقسم تقي الد9ين ف "خزانة الدب وغاية
 الرب" رأى الباحث أن9ه تشطي كما قال جلل الدين أبو عبدال ممد بن

 سعدالدين بن عمر القزوين ف كتابه "اليضاح ف علوم البلغة". ينقسم
 جلل الد9ين الس9جع بثلثة أقسام وهو مطر9ف و ترصيع او يسم9ى برص9ع و
 متوازي، والشطtر او يسم9ى ايضا بالت9شطي هو من الس9جع لكن9ه من ناحية

 ،1987تقي الد9ين أب بكر علي بن عبد ال الموي الزراري، خزانة الدب وغاية الرب. دار ومكتبة اللل-بيوت،  51
2 جزء 411ص: 

406-405أنظر إل جواهر البلغة ص:  52
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54أخرى.

إل: ثt ينقسم البلغي9ون الس9جع من ناحية طويله وقصيه
I.:صي،كقوله تعال Ïق M» n= y�ö � ß Jø 9 $#ur 

$ ]ù ó � ã ã ÇÊÈ   Ï M»xÿÅ Á» yèø 9 $$ sù $ Zÿó Átã 
ÇËÈ    

II.يل، كقوله تعال ø: طو � Î ) ã Nß gs �3
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III.:9ط، كقوله تعال س Ï متو Mt/ u� tIø % $# 
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.   شروط حسن الس�جع6
ل يسن الس9جع كلt السن إلt إذا استوف أربعة أشيأ:

  أنظر إل جلل الدين أبو عبدال ممد بن سعدالدين بن عمر القزوين، اليضاح ف علوم البلغة. دار إحياء العلوم –54
365: ص: 1. جزء 1998بيوت، 

362-361. ص: 2002احد مصطفى الراغي، علوم البلغة. البيان، العان، البديع. لبنان: دار الكتب العلمية. 55



i..أن تكون الفردات رشيقة أنيفة خفيفة على الس9مع
ii.ابعة لا، فإذا ان، إذ هي ت  أن تكون اللفاظ خدم الع

 رأيت الس9جع ليدين لك إلt بزيادة ف اللفظ، أو نقصان
فيه، فاعلم أن9ه من التكلtف المقوت.

iii.فة غي يب مألو اصلة عند الت9رك ان ال  أن تكون الع
مستنكرة.

iv.اير ن يغ س9جعتي على مع ة من ال  أن تدلt كلt واحد
ت9ى ليكون الس9جع تكرارا بل يه الخرى ح  مادلtت عل

فائدة.
 ومت استوف هذا الشروط كان حلية ظاهرة ف الكلم، ومن ث ل تد

 وإن قصرت، بل ربا وقع ف لبليغ كلما يلو منه كما ل تلو منه سورة،
ö: اوسط اليات كقوله تعال q©9 âä !$ t±nS Nß g»uZö 7 |¹ r& ó O Î gÎ /qçR ä �Î / 4 ß ìt7 ôÜtR ur 

4�n? tã ö NÎ h Î /qè= è%     56ÇÊ É ÉÈ
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الباب الث�الث
عرض البيانات

الفصل الو�ل

أ. لة عن الكتاب اللفي�ة
 لفظ النسوب إليه وهو اللف، وييل إليه العرب من قدي ف عطاياهم

ومنحهم وتعبياتم، وهو عدد دال على الكمال عندهم.
 ولtا نظمت العلم وشاع هذا الن9وع من الت9أليف ف أخر القرن الس9ادس
تسهيل ها و ظا لقواعد تصرة حف ن عصور الؤلtفات الخ ه م ما بعد  الجري و

للطtالبي ف حفظ ضوابطها مالوا إل هذا العدد فنظموا عليه
 وف فهرس كشف الظtنون لادة ألفية ل ند أسبق من ألفية ابن معط ث

57تليها ألفية ابن مالك ثt تتابعث النظومات الت بد السم.

ب عبد ال ين أ امة جال الد9 tيخ العل ي9ة ف الن9حو والص9رف للش9  اللف
ابن مالك النحوى سنة  يان العروف ب مة672الطائ ال هي مقد9 ـ. و   ه

ف علم صة " ساها الل بية و اصد العر يها مق جع ف ة ف ديار العرب. و  مشهور
ا ف أرجوزة ه ية، جعل ية الش9اف بن مالك من الكاف ها ا ص9رف" أخذ ن9حو وال  ال

تبه بنوع ي ك هب العلماء على هذا الكتاب من ب طيفة مع الشارة إل مذا  ل
ما اشتهرت باللفي9ة، صن9فات أئم9ة الن9حو من قبله، وإن9 يت م  خاص حت9ى طو

لن9ها ألف بيت ف الرجز أولا: 
أحد رب9ى ال خي مالك.قال مم9د هو ابن مالك 

48. ص: 2001عبد الر9حن على، على تقيق توضيح القاصد، القاهرة: دار الفكر، سنة  57



بعت نسية، وط بنتو" إل الفر لستشرق " ها ا شرها كثيون وترج قد ن  و
ستانة سنة  ب ف ال صل العر ها الكثيون من1887مع ال قد شرح   م، و

58الن9حات. أبرزوا معانيها وأظهروا ماسنها.

ب. عن مؤل�ف الكتاب
 ف النحو والصرف للعلمة: ممد بن عبدال بن مالك ألفية إبن مالك

 الندلسي هو جال الدين ممد بن عبدال بن مالك كان بالغرب ث انتقل ال
  هـ أخذ العربية600 ولد رحه ال بي9ان الندلس سنة .الشرق، نزيل دمشق

 بي9ان أبو الظفر ثابت بن ممد بن يوسف بن عن غي واحد فمم9ن أخذ عنه
 الي9ار الكلعي من أهل لبلة، وأخذ القراءات عن أب العب9اس أحد بن نوار؛

 الرشان، وجالس ابن يعيش وقرأ كتاب سيبويه على أب عبدال بن مالك
 وتلميذه ابن عمرون وغيه بلب، وتصد9ر با لقراء العربية، وصرف هته ال

 التقدمي. وكان إماما ف إتقان لسان العرب حت بلغ فيها الغاية، وأرب على
 القراءات وعالا با وأما اللغة فكان إليه النتهى ومع هذا ل ندر لي سبب

  وأما النحو والتصريف فكان فيهما ابن مالك برا.أغفل ابن خلكان ترجته
 العرب الت يستشهد با على النحو واللغة ل يارى وأما اطtلعه على أشعار

 فكان أمرا عجيبا وكان الئمة العلم يتحي9رون ف أمره. وأما الطلع على
 بالقرآن، فإن ل يكن فيه شاهد الديث فكان فيه آية، لن أكثر ما يستشهد

 عدل ال الديث، وإن ل يكن فيه شاهد عدل ال أشعار العرب؛ هذا مع ما
 النوافل وحسن هو عليه من الدين التي والعبارة وصدق اللهجة وكثرة

.الس9مت وكمال العقل

48نفس الرجع. ص:  58



 وأقام بدمشق مدة يصن9ف ويشتغل بالامع وبالتربة العادلية، وترج
  ومن.نظم الشعر عليه سهل رجزه وطويله وبسيطه عليه جاعة، وكان

 تصانيف ابن مالك " الوص9ل ف نظم الفص9ل" وقد حلt هذا النظم فسماه:
 النظوم، وفك الختوم، ومن كتب ابن مالك "لكافية الشافية" ثلثة سبك

 آلف بيت وشرحها، و"اللصة" وهي متصر الشافية و" إكمال العلم
 كبي كثي الفوائد يدل على اطلع عظيم و"لمية بثلث الكلم" وهو ملtد

 الفعال وشرحها" و" فعل وأفعل" و"القدمة السدي9ة" وضعها باسم ولده
 السد و" عد9ة اللفظ وعمدة الافظ" و "النظم الوجز فيما يهمز"

 و"العتضاد ف الظاء والضاد" ملد و" إعراب مشكل البخاري" و" تفة
.الودود ف القصور والدود" وغي ذلك كشرح التسهيل

 ومن رسوخ قدمه ف علم النحو أنه كان يقول عن ابن الاجب: إنه
 الفص9ل، وصاحب الفص9ل نوي9 صغي، وناهيك بن أخذ نوه من صاحب

 يقول هذا ف حق الزمشري. وكان الشيخ ركن الدين بن القوبع يقول: إن
 وقدم رحه ال القاهرة ث رحل ال دمشق. ابن مالك ما خلtى للنحو حرمة

.هـ 672وبا مات ثان عشر شعبان سنة 
 وكان ذا عقل راجح حسن الخلق مهذبا ذا رزانة وحياء ووقار

 على الطالعة الكثية، تر9ج به أئمة ذلك الزمان وانتصاب لللفادة، وصب
 كابن النجي وغيه، وسارت بتصانيفه الركبان، وخضع لا العلماء العيان،

.موته ثانية شواهد وكان حريصا على العلم حت انه حفظ يوم
 وحكى أنه توجه يوما مع أصحابه للفرجة بدمشق فلما بلغوا الوضع
 الذي أرادوه غفلو عنه بسويعة فلم يدوه ث بثوا عنه فوجدوه منكب9ا على
 أوراق، وأغرب من هذا ـ ف اعتنائه بالعلم ـ ما مر9 أنه حفظ يوم موته



 لقنه ابنه إياها، وهذا ما يصدق ما قيل:" عد9ة أبيات؛ حد9ها بعضهم بثمانية؛
.ال خيا عن هذه الم9ة العلي9ة بقدر ما تتعن9ى تنال ما تتمن9ى" فجزاه

 ورحم ال ابن مالك فقد أحيا من العلم رسوما دارسة، وبي9ن معال
 ما تفر9ق، وحقق ما ل يكن تبي9ن منه ول تقق، طامسة، وجع من ذلك

.ورحم شيخه ثابت بن اليار، فإنه كان من الثقات الخيار
 وذكر الصفدي عن الدهب: أن ابن مالك صن9ف اللفية لولده تقي

 واعترضه العلمة العجيسي بأن الذي صن9فه له عن الدين الدعو9 بالسد،
 تقيق القدمة السدية، قال: واما هذه اللفية فذكر ل من أثق بقوله: إنه

 ال بن نم الدين عبدالرحيم بن شس صن9فها برسم القاضي شرف الدين هبة
 بن ابراهيم بن عفيف الدين بن هبة ال بن مسلم ابن هبة ال بن حس9ان

  ال بن مسلم ابن هبة ال بن.الهن الموي الشافعي الشهي بابن البارزي
59.حس9ان الهن الموي الشافعي الشهي بابن البارزي

59 www.al-ayyam.com 



الفصل الث�ان
النظم ال�ذى سيبحث الباحث ف كتاب ألفي�ة ابن مالك

القد�مة
أحــمد رب ال خي مــالك § قـال ممـد هـو ابن مـالك
ـÑا ـشÒرÇف وآله الـستكـملي  ال § مصـليا عـلى النب الـصطفÆى
مـقاصـد النحـو با  مـوÓيÒه § ـÔه وأســـتعيـن ال ف  الفÓي
ÓـزÇجÕنxوتبسط البذل بـوعـد  م § ÓزÇجÕـوxتقـرب القصـى بلفظ م
ÓـطÕـعxفـائقـة  ألفيـة  ابن م § ÓطÕخxوتـقتضـي  رضـا بغي س
ـيÕلÆا Óـم ÇجÈمستوجـب ثنـائي ال § ÆلÕـي ÓضÈفÇوهـو بسـبق حـائز ت
ل ولـه ف درجـات الخÓـرÇه § وال يـقـضي بـبات وÇافÓـرÇه

الكلم وما يتألف منه
ÕمÓلÆواسـم وفعـل ث حرف الك § ÕمÓقÇتÕكلمنـا لفـظ مـفيد كاس
ÕمÇؤxوكلمـة بـا  كلم  قـد ي § Õـم Çواحـده كلـمة والـقول ع
Èـل ÇصÇومسنـد للسـم تييز ح § ÈلÆبالـر9 والتنــوين والنـدا وأ
ÕيÓـل ÇجÕنÇونـون أقبـلن فعـل  ي § بتـا فعـلت وأتت  ويÇا  افÈـعÇلÓى
ÕمÇشÇـي فعـل مضـارع يلي ل ك § Æسـواها الرف كـهل وف  ول
Õـم ÓهÖبالنون فعـل المر إن أمر ف § ÕمÓومـاضي  الفعـال بالتامز وس
ÈلÇهÒيÇفيه هـو اسم نـو صه  وح § Èـل ÇحÇوالمـر إنلم يـك للنون م

العرب والبن



ÕيÓنÕـد xلشبـه مـن الـروف م § ÕيÓـن ÕبÇوالسـم منـه مـعرب وم



ـنÇا xوالعنـوي ف  مـت  وف ه § كالشبـه الوضعي ف اسـي جÓÓئÈتÇنÇا
ÆـلØصÖـر  وكافتقــار  أtتـأث § Æـل Óوكنـيابـة عـن الفعـل ب
من شبه  الـرف كأرض وÇسxمÇا § ومـعرب السـاء مـا قد سلÓمÇا
وأعـربوا مضــارعا  إن  عÇرÓيÇا § ـنÓيÇا xـضي  بxوفعـل  أمــر وم
ÕنÓـت Öف  Õـن Çنـون إناث كيعن م § Õـن Óمـن نون توكيد مبـاشر و م
والصـل ف الـمبن  أنÈ يxسÇك®نÇا § ـبÓنÇا ÈلÓوكل حـرف مستـحـق ل
Õـم Æكأين أمس حيث والساكن ك § ومنـه  ذو فتـح وذو كسر وضÇم9
لسـم وفعـل نـو لـن أهÇابÇا § ـ®رفع  والنصب اجعـلن إÓعÕرÇابÇا وال
قد خصص الفعـل بأنÈ يÇنÕجÇـزÓمÇا §  والسـم قد خصـص  بالر كÆمÇا
ÕـرxسÇكسرا كذكـر ال عـبده ي § فارفـع بضم وانصـب فتحا وجر
ÕرÓمÇينـوب نـو جـا أخوبن  ن § ÕرÓكÖواجـزم بتسكـي وغي مـا ذ
ÕفÓصÆواجـرر بياء ما من  السا أ § ÕفÓÆـاللÓب  Òوارفع  بـواو وانصـب
والفـم حـيث اليـم منـه بÇانÇا § Æـانا Ñـ مـن ذاك ذو إن صـحبة أÆب
xنÇسÕحÆوالنقـص ف هـذا الخي أ § xـن Çأبـــ أخ حـم كـذاك وه
xرÇهÕشÑÆوقصــرها مـن نقصهن أ § xرxـد وف  أب  وتـــاليÇيÕهÓ   يÇنÕـ
ÆلÓتÕا اعÆلليا كجـا أخـو أبيك  ذ § Æل ÇنÈفÇضxوشـرط ذا العـراب أن ي
Æـل إذا بضمـر  مضافـا وxصÓÓـ § ÆلÓكÇبــاللــف ارفـع  الثن و
ÓانÑـ كابنــي وابنتي يÇجÕــرÓي § Óـان Ñـ ÇتÇنÈاثÇكلتـا كـذاك  اثنـان و
Õـف ÓلÖجـر9ا ونصبا بعد  فتح قد أ § Õـف ÓلÑلÈوتلـف اليا ف  جيعـها  ا
ÓبÓنÈـذxسـال جـع عـامر  وم § ÓبÓصÕانÇوارفع  بـواو وبيا اجـرر  و
ÑÆناÕــوÖلÕهÑلÈاÇوبـابه  ألــق  و § وشبــه ذين وبــه عÓشÕــرxوÕنÇا
ÆناÕوxنÓـ وأرضــون شــذ وÇالس9 § ـÛوÕنÇا Ôـ ÓيtلÓأولــو  وعالــمون  ع



ÕدÓرtطÇذا البـاب وهـو عند  قوم ي § ÕدÓـرÇي ÕدÆوبــابه ومثــل حي  ق
Çـق ÆطÇفافتـح وقـل من بكسره ن § Õـق ÇحÇلتÈا ÓهÓونـون مـموع ومـا ب
Õـه ÓبÇتÕانÆبعكـس ذاك استعملـوه ف § Õـه Óب  Óـق Ñـ ونـون مـا ثن واللح
يكسر ف الـر وف النصب مÇـعÇا § ومـا بتــا وألـف  قد  جxمÓـعÇا
ÈلÓـ كأذرعـات فيه  ذا أيضـا قÖب § ÈلÓعxكـذا أولت والذي اسـا قد ج
ÕفÓدÇر  ÈلÆما ل يضف أو يك بعد  أ § ÕفÓـرÇصÕنÇي Æوجـر بالفتحـة مـا ل
ÆناÕـوÛـ رفـعا وتدعــي وÇتÇسÕأÆل § ÆناÕـوÀالن Óواجعـل لنحـو  يفعـلن
ÕهÇمÆلÈظÇكلـم تكـون لتـرومي  م § ÕهÇمÓوحذفـها  للجـزم  والنصب  س
ÆماÓرÆـكاÇكالصـطفى والرتـقي م § ـÑا ـÑاءÓ م وسـم9  معتل مـن اÈلÑسÕم
جيـعه وهـو الـذي  قÆدÕ  قÖصÓرÇا § ÆراØـد Öفـالول العـراب  فيـه  ق
ÕـرÇجxورفعـه  ينـوى كذا أيضا ي § ÕـرÇهÆوالثـان منقـوص ونصبـه ظ
ÕفÓرxأو واو أو يــاء فمـعتل  ع § Õـف وأي9  فعـل آخـر منـه أÆلÓـ
ÕيÓمÕرÇوأبـد نصب مـا كيدعـو ي § ÓمÕـزÇجÈال ÇرÕـي Æفاللـف  انو فيـه  غ
ـÑا ثلثهـن تقـض حـكما لÆزÓم § ÆماÓازÑـ والـرفع فيهما انو واحذف ج

النكرة والعرفة
أو واقـع مـوقع مـا قد ذÖكÓـرÇا § نكــرة  قابــل  أل  مــؤثرا
وهنـد  وابن والـغلم  والـذي § ÕيÓوذ  Õمxوغـيه  مـعرفـة  كـه
ÓرÕـيÓمÒالضÓكأنت وهــو سـم  ب § ÓرÕـوxضxفــما لـذي غيبـة أو ح
ÆداÑـ ول يــلي إل اخــتيارا أÆب § ÆداÇتÕبxوذو اتصــال منـه  مـا ل ي
ÕكÆلÇوالياء  والـا  مـن سليه ما م § ÕكÇمÇـرÈكÆكاليـاء والكاف من ابن أ
ÕبÓصxا نÇولفـظ  مـا جر كلفظ م § ÕبÓجÇوكل مضمــر له  البنــا ي



ÕحÇنÓمÈكاعـرف  بنـا فإننـا نلنا ال § Õـح ÆلÇللرفـع  والنصب  وجـرنا ص
ÆماÆلÕاعÇغـاب وغــيه كقـاما و § ـÑـا Óوألـف والـواو  والنـون  ل
xرÖكÕشÇت ÈذÓÓوافـق نغتبط  إÖكافعـل  أ § xرÓتÇتÕسÇومـن ضمـي الـرفع  مـا ي
xـه Óـ وأنت  والفــروع  لÆتÇشÕتÇب § Õوxا هÑـ وذو ارتفـاع  وانفصـال أÆن
ÆلÓكÕـش xإيـاي والتفـريع ليس  م § ÆلÓÓـع xوذ انتـصاب ف انفـصال  ج
ÈلÓـص إذا  تـأتى  أن ييء  الÈمxتÒـ § ÈلÓـص Ñـ وف اخــتيار ل ييء اÈلÖنÕف
ÇمىÑـ أشبهه ف كنتـه اللـف انÕت § ـÜهÓ وÇمÇا وصـل أو افـصل هاء سÇلÈنÓي
ÆالÇـص ÓفÕنÓلÈأخـتار غيي  اختار  ا § ÆـالÑـ كــذاك خــلتنيه  وÇاÓت9ص
ÓالÇـص ÓفÕان ÓÓوقـد من مـا شئت ف § ÓالÇصÓـ وقــدم  الخـص  فÓ  ات9
ÆلÕصÇو  ÓهÕيÓوقـد يبيـح الـغيب  ف § ÆلÕصÆف ÕمÇـزÈوف اتــاد  الـرتبة  ال
ÕمÓظxن  ÕدÆنـون وقـاية وليـسى  ق § ÕمÓزxتÈوقبـل يا النـفس مـع الفعل ال
ÆراÒيÇخxم  ÕنÖومـع لعـل اعكس وك § ÆراÇـد Ñـ وليـتن  فــشا وليـت ن
ÆفاÆلÇس ÕدÆمن وعـن بعـض  من  ق § Æـف®فاÇف البقـايات  واضطـرارا  خ
قدن وقطن  الذف أيضا  قÆدÕ يÇفÓي § ÓفÇـل® و Ñـ وف لــدن لــدن ق

العلم
ÆقاÓـ علـمه  كجـعفر وخÓــرÕن ـطÈلÆـقÆا xاسـم يعـي الـسم9ى م
Óـق ÓاشÇوÇوشــذقم وهيــلة و § Óـق Óـ وقــرن  وعــدن  ولÆح

ÆباÇـحÇوأخـرن ذا إن  سـواه  ص § ÆباÆـقÑـ واســا أتى وكنيــة ول
ÕفÓدÇحتـما وإل  أتبـع  الذي  ر § Õـف ÓضÆأÆوإن يكــونا مـفردين ف
ÕدÇدÖوذو  ارتـالـ كســعاد وأ § Õـد ÇسÆومـنه منقـول كفـضل وأ
ÇبÓـرÕعÖذا إن بـغي ويـه تـم أ § ـÑا وجــلة ومـا بــزج رxكÝب



ÕهÆـافÇـحÖكـعبد شـس  وأب  ق § ÈةÆـاف ÇضÓلÈو اÖوشـاع ف العـلم ذ
ÕمÇع ÇوÕهÇكعلـم الشخاص  لفظا و § ÕمÆلÇووضعـوا لبعـض الجنـاس ع
ÈةÇرÕـجÆفÈلÓكـذا  فجـار  عـلم ل § ÕهÒرÇـب ومثــله  بــرة   لÓلÈمxــ

اسم الشارة
ÕرÓصÇتÈاق  ÇثىÜxبذي وذه ت تا على  الن § ÕـرÓشÆبـذا لـفرد  مــذكـر أ
ÕعÓطxت  ÕرÖكÈوف سـواه ذين  تي  اذ § ÕعÓفÇتÕــرxمÈوذان تــان للـمثن ال
ÆقاÓطÕوالـد أول  ولدى البعـد  ان § ÆقاÆلÈـط xوبـأول  أشـر  لـمع  م
ÕهÇعÓـ واللم  إن  قـدمت  ها مxمÕتÇن § ÕهÇعÇم ÕوÆبـالكاف حـرفا دون  لم  أ
ÆلÓص  ÇفÆـكاÈدان الـكان وبه  ال § ÆلÓإ ÕــرÓشÆوبــنا أو هــهنا  أ
Æـن9ا Óأو بــنالك  انطـقن  أو ه § Æـن9ا Óف البعــد  أو بثـم  فه  أو ه

الوصول
ÓتÓبÈثxت Æوالـيا  إذا  مـا  ثـنيا  ل § Óال®ت ÇثىÕنÛموصـول الساء  الذي  ال
ÕهÇمÆلÇم Æـل Æوالنـون إن تشـدد ف § ÕهÇمÆـل ÇعÈبـل مـا تليـه  أولـه  ال
ÆداÓصÖأيـضا وتعـويض بـذاك  ق § Æـد9دا xوالنـون مـن ذيـن وتي ش
ÆقاÆطÇوبعـضهم بالـواو  رفـعا  ن § ÆقاÆلÈطxجـع الـذي الول الـذين م
ÆـعاÆقÇوالـلء كالـذين نـزرا  و § ÆعاÓمxج  Õـد Æبـاللت والـلء الت  ق
ÕرÓـهxوهكـذا ذو عنـد طييء  ش § ÕرÓكÖـا ذÇومـن ومـا وأل تساوي م
xاتÇوÆومــوضع  الـلت  أتى  ذ § xاتÆذ  ÕمÓـهÜـ وكالت  أيــضا  لÆدÇي
ÓمÆلÑÆـك Èال Óأو مـن  إذا ل تلـغ ف § ÓـامÇهÈفÓتÕاس Æومثـل مـا ذا بـعد ما
ÕهÆـل ÓÓمÇتÕشxعـلى ضـمي لئـق  م § ÕهÑÆـل Óوكلـها يلــزم بعــده ص



Èـل ÓفÖبـه كمن عندي الذي ابنه ك § Èـل Óصxوجـلة أو شبهـها الذي  و
ÈلÆق ÓالÇـعÈفÑوكـونا  بـعرب  ال § ÈلÆأ ÖةÆـل وصــفة صــرية صÓـ
ÕفÆذÇحÕان xوصـدر وصـلها  ضمي § ÕفÇضÛـ أي كـما وأعـربت ما لÜ Æت
ذا الـذف أيـا غـي أيß يÇقÈتÇفÓي § ÓفÇو  àقاÆلÈـط xوبعضـهم  أعـرب  م
ÈلÇزÑـ فالـذف نزر وأبوا  أن يxحÕت § ÈلÆطÇتÕسxيÜ ÑÆإن يستـطل وصـل وإن ل
ـنÕجÇلÓي xوالـذف عندهم  كثي م § ÓلÓمÈكxإن صـلح البـاقي لوصـل م
ÕبÇهÇبفعل  أو وصف كمن نرجو ي § ÕبÇصÑـ ف  عـائد  مـتصل  إÓنÈ انÕت
ÇضىÆق Õـن Óكأنت قاض بعد أمـر م § ÆضاÓفxكـذاك حـذف ما بوصف خ
ÕرÇب ÇوÕهÆكمـر بـالذي مـررت  ف § ÕرÇج ÖلÕوxصÕوÆكـذا الذي  جـر با ال



أنواع الس�جع ف نظم اللفي�ة

مصليا على النب الصطفى ... وآله الستكملي الشرفا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 .شرفالفظ  و مصطفىتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
يت9بع الو9ل على وزن مxفعلى و الثtان على وزن فÆعÇل، وحرف أخيها ألف.

وأستعي ال ف الفيه ... مقاصد النحو با مويه
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي و الوزن و ي�هتت9فقان ف الرف الخ فظ و  الف  . يت9بعان علىموي�هل

وزن فعلي9ة. و حرف أخيها تاء الربوطة. 

تقرب القصى بلفظ موجز ... وتبسط البذل بوعد منجز
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ي والوزن و جزتت9فقان ف الرف الخ فظ و  مو نجزل  . يت9بعان علىم
وزن مxفعل . و حرف أخيها زاء. 

وتقتضي رضا بغي سخط ... فائقة ألفية ابن معط
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي و الوزن و فظ و سخطتت9فقان ف الرف الخ عطل  . يت9بعان علىم

وزن فÖعÕلÓ . و حرف أخيها زاء. 
وهو بسبق حائز تفضيل ... مستوجب ثنائي الميل



  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
 .الميللفظ  و تفضيلتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 

يت9بع الو9ل على وزن تفعيل و الثtان على وزن فعيل، وحرف أخيها ألف.

وال يقضي ببات وافرة ... ل وله ف درجات الخرة
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي و الوزن و فظ و  وافرهتت9فقان ف الرف الخ  . يت9بعانالخرهل
على وزن فاعلة . و حرف أخيها تاء الربوطة.

الكلم وما يتألف منه

كلمنا لفظ مفيد كاستقم ... واسم وفعل ث حرف الكلم
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  فظ  و استقمتت9فقان ف الرف الخي وهو ل ا ف الوزن.الكلمل ف   واختل
يت9بع الو9ل على وزن إفتعÓل و الثtان على وزن فعÓل، وحرف أخيها ميم.

واحده كلمة والقول عم� ... وكلمة با كلم قد يؤم�
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف فظ � و عمتت9فقان ف الرف الخي واختل بعيؤمل  . يت9
الو9ل على وزن فعÕل و الثtان على وزن يxفعل، وحرف أخيها ميم.

بالر والتنوين والندا وأل ... ومسند للسم تييز حصل
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 



فظ  هو ل ي و فظ  و وألتت9فقان ف الرف الخ صلل ا ف الوزن.ح ف   واختل
مة الرف ليت9بع على الوزن والثtان على مة الرف، وكل اصلة الو9ل كل  ف

وزن فÆعل، وحرف أخيها لم.

بتا فعلت وأتت ويا افعلي ... ونون أقبلن فعل ينجلي
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف فظ  و افعلىتت9فقان ف الرف الخي واختل  .ينجليل
يت9بع الو9ل على وزن اÓفعلي والثtان على وزن يفعلي، وحرف أخيها ياء.

سواها الرف كهل وف ول ... فعل مضارع يلي ل كيشم
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل فظ  و ولتت9فقان ف الرف الخ يشمل  . .ك
مة الرف ليت9بع على الوزن والثtان على مة الرف، وكل اصلة الو9ل كل  ف

وزن فعل، وحرف أخيها ميم.

وماضي الفعال بالتامز وس�م ... بالنون فعل المر إن أمر فهم
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعف�ه�ملفظ � و وس�متت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن إÓفÈعÓل والثtان على وزن فÖعÓل، وحرف أخيها ميم.

والمر إن ل يك للنون مل ... فيه هو اسم نو صه وحي�هل
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 



 . يت9بعحي�هللفظ و  ملتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن فعل و الثtان على وزن في9عل، وحرف أخيها لم.

العرب والبن

والسم منه معرب ومبن ... لشبه من الروف مدن
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعم�د�نلفظ و  م�بنتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن فÆعلي و الثtان على وزن فÖعلي، وحرف أخيها ياء.

كالشبه الوضعى ف اسي جئتنا ... والعنوي ف مت وف هنا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  فظ و  جئتناتت9فقان ف الرف الخي وهو ل ا ف الوزن. يت9بعهنال ف   واختل
امد على امد ليت9بع ال هو ج سم الشارة و تنا و الثtان ا  الو9ل على وزن فÆعل

الوزن، وحرف أخيها الف.

وكنياية عن الفعل بل ... تأثر وكافتقار أصل
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . فاصلةأصللفظ و  بلتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
 الو9ل كلمة الرف، وكلمة الرف ليت9بع على الوزن والثtان على وزن فعل،

وحرف أخيها الف.



ومعرب الساء ما قد سلما ... من شبه الرف كأرض وس�ما
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل فظ و  سلماتت9فقان ف الرف الخ  .وس�مال
امد على الوزن، امد ليت9بع ال سم ج ان ا tل و الثÓيت9بع الو9ل على وزن فع 

وحرف أخيها الف.

وفعل أمر ومضي بنيا ... وأعربوا مضارعا إن عريا
  لن ف آخر القافيتيالطر�ف الس�جعيتضمن الس9جع ف هذا النظم 

فظ  ا ف الوزن وهو ل ف فظ و  بنياتت9فقان ف الرف الخي واختل يال بععر  . يت9
الو9ل على وزن فÖعÓل و الثtان على وزن فÆعÓل ، وحرف أخيها الف.

من نون توكيد مباشر وم�ن� ... نون إناث كي عن من ف�ت
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . فاصلةفتلفظ و  ومنتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
 الو9ل كلمة الرف، وكلمة الرف ليت9بع على الوزن و الثtان على وزن فÖعÓل

، وحرف أخيها نون.
وكل حرف مستحق للبنا ... والصل ف البن أن يسكنا

هو الس9جع  نظم و   لن ف آخرالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا ال
فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل يتي تت9فقان ف الرف الخ بناالقاف فظو  لل  ل

هايسكنا ان على وزن يxفع9ل ، وحرف أخي tل والثÕعÆبع الو9ل على وزن ف  . يت9
الف.



ومنه ذو فتح وذو كسر وض�م� ... كأين أمس حيث والساكن كم
هو الس9جع  نظم و   لن ف آخرالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا ال

 .كملفظ   ض�مالقافيتي تت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
مة الرف ليت9بع مة الرف، وكل اصلة الثtان كل عÕل ف Æت9بع الو9ل على وزن ف 

على الوزن ، وحرف أخيها ميم.

والرفع والنصب اجعلن إعرابا ... لسم وفعل نو لن أهابا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعأهابالفظ و  إعراباتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن إفعال و الثtان على وزن أفعل، وحرف أخيها الف.

والسم قد خصص بالر كما ... قد خصص الفعل بأن ينجزما
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ماتت9فقان ف الرف الخي واختل فظ و  ك مال  .ينجز
مة الرف ليت9بع على الوزن و الثtان على مة الرف، وكل اصلة الو9ل كل  ف

وزن ينفÆعÓل، وحرف أخيها الف.

فارفع بضم وانصب فتحا وجر ... كسرا كذكر ال عبده يسر
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعيسرلفظ و  وجرتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن أÖفÈعxل و الثtان على وزن يÇفÈعxل ، وحرف أخيها راء.



واجزم بتسكي وغي ما ذكر ... ينوب نو جا أخوبن نر
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  ا ف الوزن وهو ل ف فظ و  ذكرتت9فقان ف الرف الخي واختل بعنرل  . يت9
الو9ل على وزن فÖعÓل و الثtان على وزن فÆعÓل ، وحرف أخيها راء.

وارفع بواو وانصب باللف ... واجرر بياء ما من السا أصف
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي. و الوزن و فظ و  ألفتت9فقان ف الرف الخ  . يت9بعان علىأصفل

وزن فÆعÓل . وحرف أخيها فاء.

من ذاك ذو إن صحبة أبانا ... والفم حيث اليم منه بانا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف فظ و  أباناتت9فقان ف الرف الخي واختل بعبانال  . يت9
الو9ل على وزن أفÈعل و الثtان على وزن فÆعÇل ، وحرف أخيها الف.

أب أخ حم كذاك وهن� ... والنقص ف هذا الخي أحسن�
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل فظ و  هنتت9فقان ف الرف الخ سنل  .أح
 فاصلة الو9ل كلمة السم الامد والامد ليت9بع على الوزن والثtان على وزن

أÆفÈعÇلÖ، وحرف أخيها نون.

وف أب وتالييه يندر ... وقصرها من نقضهن أشهر



  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي و الوزن و فظ و  يندرتت9فقان ف الرف الخ هرل  . يت9بعان علىأش

وزن يÇفعلÖ . و حرف أخيها راء.

وشرط ذا العراب أن يضفن ل ... لليا كجا أخو أبيك ذا اعتل
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . فاصلةاعتللفظ  و لتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
 الو9ل كلمة الرف، وكلمة الرف ليت9بع على الوزن والثtان على وزن اÓفÈعل

، وحرف أخيها ألف.

باللف ارفع الثن وكل ... إذا بضمر مضافا وصل
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل فظ  و كلتت9فقان ف الرف الخ صلل  .و�
مة الرف ليت9بع على الوزن والثtان على مة الرف، وكل اصلة الو9ل كل  ف

وزن فÖعل ، وحرف أخيها ألف.

كلتا كذاك اثنان واثنتان ... كابني وابنتي يريان
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف فظ و  اثنتانتت9فقان ف الرف الخي واختل  .يريانل
ها ان على وزن بفÈعلن ، وحرف أخي tيت9بع الو9ل على وزن إفعلن و الث 

نون.

وتلف اليا ف جيعها اللف ... جرا ونصبا بعد فتح قد ألف



 يتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع الطر9ف لن ف آخر القافيتي
فظ  فا ف الوزن وهو ل فظ و  ألفتت9فقان ف الرف الخي واختل بعألفل  . يت9

تح الفاء(، عل )بف Æان على وزن فtث 9 الفاء( و ال م عل )بض9 Öالو9ل على وزن ف 
وحرف أخيها فاء.

وارفع بواو وبيا اجرر وانصب ... سال جع عامر ومذنب
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 .مذنبلفظ و  إنصبتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
يت9بع الو9ل على وزن إفÈعل والثtان على وزن مxفÈعÓل ، وحرف أخيها لم.

وشبه ذين وبه عشرونا ... وبابه ألق والهلونا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 .أهلونالفظ و  عشروناتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
سر الفاء( والثtان على وزن ف�علونيت9بع الو9ل على وزن  تح الفاء(،ف�علون )بك   )بف
وحرف أخيها ألف.

أولو وعالون عليونا ... وأرضون شذ والسنونا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 .السنونالفظ و  عل�يوناتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
يت9بع الو9ل على وزن فÓعلي9ون والثtان على وزن فÓعلون، وحرف أخيها ألف.



وبابه ومثل حي قد ي�ر�د� ... ذا الباب وهو عند قوم ي�ط�ر�د�
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  فا ف الوزن وهو ل فظ و  يردتت9فقان ف الرف الخي واختل بعيطردل  . يت9
الو9ل على وزن يÇفعÓل والثtان على وزن يÇفتعل، وحرف أخيها دال.

ونون مموع وما به ال�ت�ح�ق� ... فافتح وقل من بكسره ن�ط�ق�
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعنطقلفظ و  التحقتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن إفتعل والثtان على وزن فعل، وحرف أخيها قاف.

ونون ما ثن واللحق ب�ه� ... بعكس ذاك استعملوه فان�ت�ب�ه
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . فاصلةفانتبهلفظ و  بهتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
ي ليت9بع على الوزن والثtان على وزن سم ضم ي مت9صل، وا سم ضم  الو9ل ا

إفتعÓل، وحرف أخيها هاء.

وما بتا وألف قد ج�م�عا ... يكسر ف الر وف النصب معا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعمعالفظ و  ج�معاتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
مة الرف ليت9بع على مة الرف، وكل اصلة الثtان كل  الو9ل على وزن فÖعل ف

الوزن، وحرف أخيها ألف.

كذا أولت والذي اسا قد ج�عل ... كأذرعات فيه ذا أيضا ق�بل



  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  علتت9فقان ف الرف الخي والوزن. وهو ل فظ و  ج�  . يت9بعان على وزنق�بلل

فÖعل . وحرف أخيها لم.
وجر بالفتحة ما ل ينصرف ... ما ل يضف أو يك بعد أل ردف

  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
 .رد�فلفظ و  ينصرفتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 

يت9بع الو9ل على وزن ينفعل والثtان على وزن فعÓل، وحرف أخيها فاء.

واجعل لنحو يفعلن النونا ... رفعا وتدعي وتسألونا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 .تسألونالفظ و  النوناتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
يت9بع الو9ل على وزن فعÕل والثtان على وزن يفعلون، وحرف أخيها الف.

وحذفها للجزم والنصب سة ... كلم تكون لترومي مظلمة
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعمظلمةلفظ و  سةتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن فÓعÇل والثtان على وزن مفعلة، وحرف أخيها تاء الربوطة.

وسم معتل من الساء ما ... كالصطفى والرتقي مكارما
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل فظ و  ماتت9فقان ف الرف الخ ارمال  .مك
مة الرف ليت9بع على الوزن والثtان على مة الرف، وكل اصلة الو9ل كل  ف



وزن مفاعل، وحرف أخيها ألف.

فالول العراب فيه قد�را ... جيعه وهو الذي قد قصرا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل يد الدال( قد�راتت9فقان ف الرف الخ  و )بتشد
فظ  ان على وزن فعل، وحرفقصرال tبع الو9ل على وزن فع9ل والث  . يت9

أخيها ألف.

والثان منقوص ونصبه ظهر ... ورفعه ينوى كذا أيضا ير
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  ا ف الوزن وهو ل ف فظ و  ظهرتت9فقان ف الرف الخي واختل بعيرل  . يت9
الو9ل على وزن فÆعل والثtان على وزن يxفعل، وحرف أخيها راء.

وأي فعل آخر منه ألف ... أو واو أو ياء فمعتل عرف
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

  واختلفا ف الوزن. يت9بعع�رفلفظ و  ألفتت9فقان ف الرف الخي وهو لفظ 
م9 الفاء(، وحرف عل)بض9 Öان على وزن فtث تح الفاء( وال عل )بف Æالو9ل على وزن ف 

أخيها راء.

فاللف انو فيه غي الزم ... وأبد نصب ما كيدعو يرمي
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعيرميلفظ و  الزمتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
 الو9ل على وزن فÆعÕل والثtان على وزن يÇفعÓل، أم9ا حرف أخيها متلف لكن



حرف الياء كان ف أخر الثtان ساكن فتت9فق صوت أخيها.

والرفع فيهما انو واحذف جازما ... ثلثهن تقض حكما لزما
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي والوزن. و ازماتت9فقان ف الرف الخ فظ و  ج زمال  . يت9بعان علىل

وزن فاعل. وحرف أخيها ألف.

النكرة والعرفة

نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل فظ و  مؤثراتت9فقان ف الرف الخ  .ذكرال
يت9بع الو9ل على وزن مxفÆع9ل والثtان على وزن فÖعل، وحرف أخيها ألف.

وغيه معرفة كهم وذي ... وهند وابن والغلم والذي
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل فظ و  ذيتت9فقان ف الرف الخ  .الذيل
بع على امد ليت9 امد، وال سم ال مة ال اصلة الثtان ها كل اصلة الو9ل وف  ف

الوزن، وحرف أخيها ياء.

فما لذي غيبة أوحضور ... كأنت وهوسم بالضمي
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 .الضميلفظ و  حضورتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 



يت9بع الو9ل على وزن فعول والثtان على وزن فعيل، وحرف أخيها راء.

وذو اتصال منه ما ليبتدا ... ول يلي إل اختيارا أبدا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  ا ف الوزن وهو ل ف فظ و  يبتداتت9فقان ف الرف الخي واختل بعأبدال  . يت9
الو9ل على وزن يxفعل والثtان على وزن فعل، وحرف أخيها ألف.

كالياء والكاف من ابن أكرمك ... والياء والا من سليه ما ملك
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  ا ف الوزن وهو ل ف فظ و  أكرمكتت9فقان ف الرف الخي واختل  .ملكل
يت9بع الو9ل على وزن أÆفÈعل والثtان على وزن فعل، وحرف أخيها كاف.

وكل مضمر له البنا يب ... ولفظ ما جر كلفظ ما نصب
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعنصبلفظ و  يبتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن يÇفÈعل والثtان على وزن فعل، وحرف أخيها سكون الباء.

للرفع والنصب وجر نا صلح ... كاعرف بنا فإننا نلنا النح
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعالنحلفظ و  صلحتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن فÆعل والثtان على وزن فÓعل، وحرف أخيها الاء.

وألف والواو والنون لا ... غاب وغيه كقاما واعلما



  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
 . فاصلةاع�ل�م�الفظ و  لاتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 

،ÈلÇان على وزن افعtالو9ل كلمة الرف، وكلمة الرف ليت9بع على الوزن والث 
وحرف أخيها الف.

ومن ضمي الرفع ما يستتر ... كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  ا ف الوزن وهو ل ف فظ و  يستترتت9فقان ف الرف الخي واختل  .تشكرل
يت9بع الو9ل على وزن يفتعل والثtان على وزن يفعل، وحرف أخيها راء.

وذو ارتفاع وانفصال أنا هو ... وأنت والفروع ل تشتبه
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف فظ ل و  هوتت9فقان ف الرف الخي واختل بهل  .تشت
امد ليت9بع على الوزن، امد، وال هو ج صل و ي منف سم ضم اصلة الو9ل ا  ف
 والثtان على وزن يفتعل، أم9ا حرف أخيها متلف لكن حرف الواو كان ف

أخر الثtان ساكن فتت9فق صوت أخيها.

وذ انتصاب ف انفصال ج�عل ... إياي والتفريع ليس مشكل
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  ا ف الوزن وهو ل ف فظ و  جعلتت9فقان ف الرف الخي واختل  .مشكلل
يت9بع الو9ل على وزن فÖعÓل والثtان على وزن مفعل، وحرف أخيها ألف.

وف اختيار ل ييء النفصل ... إذا تأتى أن ييء التصل



  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
 .التصللفظ و  النفصلتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 

يت9بع الو9ل على وزن منفÆعÓل والثtان على وزن مفتعل، وحرف أخيها لم.

وصل أو افصل هاء سلنيه وما ... أشبهه ف كنته اللف انتمى
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل ماتت9فقان ف الرف الخ فظ و  و  .انتمىل
مة الرف ليت9بع على الوزن والثtان على مة الرف، وكل اصلة الو9ل كل  ف

وزن إفتعل، وحرف أخيها ألف.

كذاك خلتنيه واتصال ... أختار غيي اختار النفصال
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

لفظ انفصال.و  اتصالتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
يت9بع الو9ل على وزن إفتعال والثtان على وزن إنفعال، وحرف أخيها ألف.

وقدم الخص ف اتصال ... وقدمن ما شئت ف انفصال
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 .انفصاللفظ و  اتصالتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
يت9بع الو9ل على وزن إفتعال والثtان على وزن إنفعال، وحرف أخيها لم.

وف اتاد الرتبة الزم فصل ... وقد يبيح الغيب فيه وصل



  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي والوزن. و فظ و  فصلتت9فقان ف الرف الخ صلل  . يت9بعان علىو

وزن فÆعÕل. وحرف أخيها ألف.

وقبل يا النفس مع الفعل التزم ... نون وقاية وليسى قد نظم
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعن�ظملفظ و  الت�زمتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن أÖفتÓعل والثtان على وزن فÖعل، وحرف أخيها ميم.

وليتن فشاوليت ندرا ... ومع لعل اعكس وكن مبا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعمي�رالفظ و  ندراتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن فعل والثtان على وزن مxفع9ل، وحرف أخيها ألف.

ف البقايات واضطرارا خف�فا ... من وعن بعض من قد سلفا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعسلفالفظ و  خف�فاتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن فع9ل والثtان على وزن فعÇل، وحرف أخيها ألف.

وف لدن لدن قل وف ... قدن وقطن الذف أيضا قد يفي
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . فاصلةيفيلفظ و  وفتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 



ثtان على وزن يت9بع على الوزن وال مة الرف ل مة الرف، وكل  الو9ل كل
يÇفÈعÓلÖ، وحرف أخيها ياء.

العلم

اسم يعي السمى مطلقا ... علمه كجعفر وخرنقا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

.خرنقالفظ و  مطلقاتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
يت9بع الو9ل على وزن مxفعل والثtان على وزن فÓعنÓل، وحرف أخيها ألف.

وقرن وعدن ولحق ... وشذقم وهيلة وواشق
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي والوزن. و حقتت9فقان ف الرف الخ فظ و  ل اشقل  . يت9بعان علىو

وزن فاعل. وحرف أخيها قاف.

واسا أتى وكنية ولقبا ... وأخرن ذا إن سواه صحبا
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي والوزن. و باتت9فقان ف الرف الخ فظ و  لق  . يت9بعان علىصحبال

وزن فعل. وحرف أخيها ألف.

وإن يكونا مفردين فأضف ... حتما وإل أتبع الذي ردف
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي والوزن. و فظ و  أضفتت9فقان ف الرف الخ  . يت9بعان علىردفل



وزن فعÓل. وحرف أخيها فاء.

ومنه منقول كفضل وأسد ... وذو ارتال كسعاد وأدد
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  ا ف الوزن وهو ل ف فظ و  أسدتت9فقان ف الرف الخي واختل بعأ�ددل  . يت9
الو9ل على وزن فعل والثtان على وزن فÖعل، وحرف أخيها دال.

وجلة وما بزج ر�كبا ... ذا إن بغي ويه ت أ�عرب
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل باتت9فقان ف الرف الخ فظ و  ر�ك�  .أ�عربل
يت9بع الو9ل على وزن فÖع9ل والثtان على وزن أÖفÈعل، وحرف أخيها باء.

وشاع ف العلم ذو الضافة ... كعبد شس وأب قحافة
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 .قحافةلفظ و  الضافةتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
ها تاء ثtان على وزن فÖعالة، وحرف أخي  يت9بع الو9ل على وزن فÓعالة وال

الربوطة.

ووضعوا لبعض الجناس علم ... كعلم الشخاص لفظا وهو عم
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف فظ و  علمتت9فقان ف الرف الخي واختل بععمل  . يت9
الو9ل على وزن فÆعÇلá والثtان على وزن فÆعÕلá، وحرف أخيها ميم.

من ذاك أم عريط للعقرب ... وهكذا ثعالة للثعلب



  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي والوزن. و فظ  و للعقربتت9فقان ف الرف الخ  . يت9بعانللثعلبل

على وزن فعÕلل. وحرف أخيها باء.

ومثله برة للمبة ... كذا فجار علم للفجرة
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 .للفجرةلفظ و  للمبةتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
ها تاء ثtان على وزن فعلة، وحرف أخي  يت9بع الو9ل على وزن مÇفعلة وال

الربوطة.

اسم الشارة
بذا لفرد مذكر أشر ... بذي وذه ت تا على النثى اقتصر

  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
 . يت9بعاقتصرلفظ و  أشرتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 

الو9ل على وزن يفعÓل والثtان على وزن إفتعل، وحرف أخيها راء.

وذان تان للمثن الرتفع ... وف سواه ذين تي اذكر تطع
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل تفعتت9فقان ف الرف الخ فظ و  الر  .تطعل
يت9بع الو9ل على وزن مفتعÓل والثtان على وزن فÖعÓل، وحرف أخيها عي.

وبأول أشر لمع مطلقا ... والد أول ولدى البعد انطقا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 



فظ  هو ل ا ف الوزن و ف قاتت9فقان ف الرف الخي واختل فظ و  مطل قال  .انط
يت9بع الو9ل على وزن مفعل والثtان على وزن إفعÓل، وحرف أخيها ألف.

بالكاف حرفا دون لم أو معة ... واللم إن قدمت ها متنعة
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل عةتت9فقان ف الرف الخ فظ و  م  .متنعةل
مة الرف ليت9بع على الوزن والثtان على مة الرف، وكل اصلة الو9ل كل  ف

وزن مxفتعÓلة، وحرف أخيها تاء الربوطة.

وبنا أو ههنا أشر إل ... دان الكان وبه الكاف صل
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . فاصلةصللفظ و  إلتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
 الو9ل كلمة الرف، وكلمة الرف ليت9بع على الوزن والثtان على وزن فÖعÓل،

وحرف أخيها ألف.

ف البعد أو بثم فه أو ه�ن�ا� ... أو بنالك انطقن أو ه�ن�ا�
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل تح الاء ه�ن�اتت9فقان ف الرف الخ فظو Æ بف  ل
يت9بع على الوزن، وحرفه�ن�ا مة الرف ل مة الرف وكل ها كل سر الاء.   Æ بك

أخيها ألف.



الوصول

موصول الساء الذي النثى الت ... واليا إذا ما ثنيا لتثبت
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل فظ و  التتت9فقان ف الرف الخ  .لت�ثبتل
امد ليت9بع على الوزن والثtان امد، وال هو ج صول و سم الو اصلة الو9ل ا  ف
 على وزن يxفعÓل، حرف أخيها متلف لكن الياء كان ف الو9ل ساكن فتت9فق

صوت أخيها.

بل ما تليه أوله العلمة ... والنون إن تشدد فل ملمة
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل فظ و  العلمةتت9فقان ف الرف الخي والوزن. و  . يت9بعان علىملمةل
وزن فعالة. وحرف أخيها تاء الربوطة.

والنون من ذين وتي ش�ددا ... أيضا وتعويض بذاك قصدا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل فظ و  ش�د®داتت9فقان ف الرف الخ  .ق�صدال
يت9بع الو9ل على وزن فÖعØل والثtان على وزن فÖعÓل، وحرف أخيها ألف.



جع الذي الول الذين مطلقا ... وبعضهم بالواو رفعا نطقا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعنطقالفظ و  مطلقاتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن مxفعل والثtان على وزن فعل، وحرف أخيها ألف.

باللت واللء الت قد ج�معا ... واللء كالذين نزرا وقعا
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . يت9بعوقعالفظ و  ج�معاتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
الو9ل على وزن فÖعل والثtان على وزن فعل، وحرف أخيها ألف.

ومن وما وأل تساوي ما ذ�كر ... وهكذا ذو عند طييء ش�هر
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي والوزن. و كرتت9فقان ف الرف الخ فظ و  ذ� هرل  . يت9بعان علىش�

وزن فÖعل. وحرف أخيها راء.

وكالت أيضا لديهم ذات ... وموضع اللت أتى ذوات
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 . هاذواتلفظ و  ذاتتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
كلمة الرف وكلمة الرف ليت9بع على الوزن، وحرف أخيها تاء.



ومثل ما ذا بعد ما استفهام ... أو من إذا ل تلغ ف الكلم
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 .الكلملفظ و  استفهامتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
يت9بع الو9ل على وزن إستفعال والثtان على وزن فعال، وحرف أخيها ميم.

وكلها يلزم بعده صلة ... على ضمي لئق مشتملة
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  ا ف الوزن وهو ل ف فظ و  ص�ل�ةتت9فقان ف الرف الخي واختل  .م�ش�ت�م�ل�ةل
ها تاء ثtان على وزن مxفÈتÇعÓلÆةá، وحرف أخي  يت9بع الو9ل على وزن فÓعÕلÆةá وال

الربوطة.

وجلة أو شبهها الذي و�ص�ل ... به كمن عندي الذي ابنه ك�ف�ل
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي والوزن. و صلتت9فقان ف الرف الخ فظ و  و� فلل  . يت9بعان علىك�

وزن فÖعل. وحرف أخيها لم.

وصفة صرية صلة أل ... وكونا بعرب الفعال قل
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل فظ و  ألتت9فقان ف الرف الخ اصلةقلل  . ف
،ÆلÇعÆان على وزن فtالو9ل كلمة الرف، وكلمة الرف ليت9بع على الوزن والث 

وحرف أخيها لم.
أي كما وأعربت ما ل تضف ... وصدر وصلها ضمي انذف



  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
 .انذفلفظ و  ت�ضفتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 

يت9بع الو9ل على وزن يxفعل والثtان على وزن إنفعل، وحرف أخيها فاء.

وبعضهم أعرب مطلقا وف ... ذا الذف أيا غي أي يقتفي
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف ي واختل فتت9فقان ف الرف الخ فظ و  و تفيل  .يق
مة الرف ليت9بع على الوزن والثtان على مة الرف، وكل اصلة الو9ل كل  ف

وزن يفتعل، وحرف أخيها ياء.

إن يستطل وصل وإن ل يستطل ... فالذف نزر وأبوا أن يتزل
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل فظ و  ي�ستطلتت9فقان ف الرف الخي والوزن. و  . يت9بعان علىيتزلل
وزن يxفتعل. وحرف أخيها لم.

إن صلح الباقي لوصل م�ك�م�ل� ... والذف عندهم كثي م�ن�ج�ل�ي
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

 .م�ن�ج�ل�يلفظ و  م�ك�م�لتت9فقان ف الرف الخي واختلفا ف الوزن وهو لفظ 
ها م9ا حرف أخي ثtان على وزن مفعÇلي، أ عÓل وال  يت9بع الو9ل على وزن مxف

متلف لكن حرف الياء كان ف أخر الثtان ساكن فتت9فق صوت أخيها.
ف عائد متصل إن ان�ت�ص�ب� ... بفعل أو وصف كمن نرجو ي�ه�ب�

  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 



فظ  فا ف الوزن وهو ل  .ي�ه�بلفظ و  ا�ن�ت�ص�بتت9فقان ف الرف الخي واختل
يت9بع الو9ل على وزن إÓنÕفÆعÇلÆ والثtان على وزن يÇفÈعÇلÖ، وحرف أخيها باء.

كذاك حذف ما بوصف خ�ف��ضا�´ ... كأنت قاض بعد أمر من ق�ض�ى
  لن ف آخر القافيتيالطر�فيتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 

فظ  هو ل ا ف الوزن و ف فظ و  خفضاتت9فقان ف الرف الخي واختل  .قضىل
يت9بع الو9ل على وزن فÖعÓل والثtان على وزن فÆعÇلÆ، وحرف أخيها ألف.

كذا الذي جر با الوصول ج�ر� ... كمر بالذي مررت فهو ب�ر�
  لن ف آخر القافيتيالتوازييتضمن الس9جع ف هذا النظم الس9جع 
فظ  هو ل ي والوزن. و فظ و  جرتت9فقان ف الرف الخ  . يت9بعان على وزنبرل

فÆعÇل. وحرف أخيها راء.



الباب الر�ابع
الاتة

أ. اللصة
 بعد أن يبحث الباحث عن مائة وخس نظما من نxظم كان.1

 ف كتاب نظم ألفي9ة ابن مالك وهو من نظم الو9ل ف باب
 القد9مة حت9ى أخر نظم من باب الوصول، وجد فيها أنt كلtه
يه علمة يس ف مة لن9ه ل ل ف باب القد9 ظم الو9  سجعا إلt ن

الس9جع كما الخر.
باحث على.2 ي9ة الtذى بث ال  يتضم9ن الس9جع ف نxظم اللف

يه. يد ف ص9ع ل ا سجع الر م9 قط، أ  الطر9ف والتوازي ف
تا نا وات9فق اصلتان وز يه الف فت ف هو ما اختل سجع الطر9ف :   ال

ظما. الس9جع ه ستة وثانون ن ي، وكان عدد  ف حرف الخ
ية، يه الفقرتان ف الوزن والتقف قت ف هو ما اتف  التوازي: 

وكان عدده ثانية عشر نظما.

ب. القتراحات

باحث عن القتراحات سة عن الس9جع الس9ابقة فعرض ال  من الد9را
حسب ما يتعلtق بالت9حليل عن الس9جع ف كتاب "نظم ألفي9ة ابن مالك" :

بحث.1   بذا ال
، يكtن عي  الام



نا أن نعرف  ل
تضم9ن س9جع ي  ال
ظم  ف كتاب ن
ته ي9ة ومعرف  اللف
هم نا ف نسهل ل  و
يه. تضمن ف  ما ي
 لذلك ينبغي علينا
عة مق والطال  الت9ع

به.
باحث.2 جو ال   ير

 بعد تام هذا
نتقد بحث ان ي  ال
 القر9اء والباحثون

 ال كمال هذا
نه بحث. ل  ال
 كثي من الن9قصان
يد عن  و بع

جل  الكمال. ل
 ذلك اقترح

باحث ال  ال
ثي الت9ال  الباح
 بعد كمال هذا



بحث بأن  ال
 يستمر9وا
يستحسنوا هذا  و
سن بحث بأح  ال
بحث وبأكمال  ال

الد9راسة.

سنا ومغفرة، وأخيا تابة جزاء ح نا بذه الك سى ال أن يزي ل  ع
نسألك ال الن9ان أن يعل هذه الكتابة نافعة ف الدنيا والخرة.
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